
mens tot mens.

Het verhaal van Nelly, Harm en Bert. Nelly van der Heijden-Roijakkers’ heup 

is fors versleten. Ze heeft zo veel pijn dat ze nauwelijks kan lopen. Orthope-

disch chirurg Harm Boons geeft Nelly een nieuwe heup. Na de operatie helpt 

fysiotherapeut Bert Kelderman haar op de been. De pijn is vrijwel direct weg; 

Nelly kan weer fietsen, wandelen en boodschappen doen. Ze zou Harm en Bert 

wel willen zoenen, zo blij is ze met het resultaat. Elkerliek. mens tot mens.

“Wanneer patiënten aan hun heup  
geopereerd zijn, kom ik twee keer per dag 
langs om te oefenen. Meestal kunnen ze 
binnen drie dagen weer naar huis. Ook 
Nelly herstelde vlot: de eerste dag liep 
ze op krukken, de volgende dag liep ze al 
zelfstandig de trap op en af. Toch geneest 
ieder in zijn eigen tempo en daarom geldt 
bij ons geen limiet qua opnameduur.  
We bekijken per patiënt wanneer het  
verantwoord en veilig is om ontslagen te 
worden.”
Bert Kelderman, fysiotherapeut

“Als patiënt moet je je soms overgeven 
aan de dokter. Een goede vertrou-
wensband is daarom erg belangrijk. Ik 
hoop die band te scheppen door altijd 
open, eerlijk en duidelijk te zijn. Ook bij 
Nelly nam ik de tijd om alles uit te leg-
gen over de operatie en haar vragen 
te beantwoorden. Het mooie aan een 
heupprothese is dat het de levenskwa- 
liteit van patiënten aanzienlijk verbetert. 
Nelly kan hierdoor weer normaal func-
tioneren: ze heeft haar leven terug.”
Harm Boons, orthopedisch chirurg

“Toen dokter Harm Boons vertelde dat 
ik in aanmerking kwam voor een heup-
prothese, was ik meteen enthousiast. Er 
was iets aan mijn klachten te doen! De 
operatie verliep prima en ook erna had 
ik weinig pijn: daar zorgden die aardige 
verpleegkundigen wel voor. Zodra ik iets 
nodig had, stonden ze aan mijn bed. En 
nu? Ik ben helemaal gerevalideerd en kan 
alles weer. Ik ben ontzettend gelukkig 
met mijn nieuwe heup.”
Nelly van der Heijden – Roijakkers, 
patiënt


